
Guidelines til uddeling af kirkeblade  
For FDF Aarhus 1 

 

Kære alle.  

Først tusind tak, fordi I vil uddele kirkeblade! Det er en utrolig vigtig økonomisk post som gør, at vi i 

FDF Aarhus 1 kan lave gode møder og ture for børnene i FDF Aarhus 1.  

For at skabe nogle mere faste retningslinjer om kirkebladsuddelingen, har bestyrelsen i samarbejde 

med Møllevangskirken lavet denne guide.  

Guidelines  
Kirkebladene uddeles 4 gange årligt – til d. 1. december, 1. marts, 1. juni og 1.september. Fordelin-

gen af ruter foregår ved FDF Aarhus 1s generalforsamling i efteråret.  

Det forventes, at kirkebladene er uddelt til d. 1. og kirkebladene vil være tilgængelige på kirkekon-

toret omkring 1,5-2 uger inden d. 1.  

Der vil være mulighed for at hente bladene før og efter FDF på udvalgte møder – dette meldes ud 

per sms. Derudover vil der altid være mulighed for at hente dem i kirkekontorets åbningstid, som 

kan ses på hjemmesiden: https://www.moellevangskirken.dk/kontakt/. 

I vil få udleveret et cirka antal, men det er vigtigt, at I får nok kirkeblade, så alle husstande kan få. 

Derfor forventes det, at I melder tilbage på mail@fdf1.dk, hvis I ikke har fået udleveret blade nok. 

Det forventes også, at I selv er opsøgende med at få anskaffet det manglende antal blade, hvad 

enten det er ved at hente flere eller høre om andre har overskud af blade.  

Hvis man oplever, at man ikke kan komme ind i en opgang, så forventes det, at man prøver 2 gange. 

Hvis det ikke lykkes – og det er også okay! – er det vigtigt, at man giver besked til kirkekontoret med 

de præcise opgange. Dette sker via mail til moellevang.sogn@km.dk.  

Kirkeblade betragtes ikke som reklamer, derfor skal der også gives blade til postkasser med ”Rekla-

mer Nej Tak”. 

Derudover kan I støde på skiltet ”borgeren har ret til at få leveret til døren” – i det tilfælde skal 

kirkebladet leveres til døren, da vi i princippet betragtes som postuddeler.  

Eventuelle overskydende kirkeblade afleveres på kirkekontoret i åbningstiden. 

 

Vi håber, at disse guidelines kan være behjælpelige i forbindelse med kirkebladsuddeling.  

Ved yderligere spørgsmål, kan I kontakte bestyrelsen via mail@fdf1.dk. 

 

Mange hilsner  

Bestyrelsen i FDF Aarhus 1 
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